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COVID-19 outbreak: Extension of validity of KNVvL flight medical certificates 

The Exemption is effective from March 18, 2020 to November 18, 2020 

 
 
The KNVvL Medical Commission of the Royal Netherlands Aeronautical Association, authorized by the 
KNVvL Central Board grants an exemption for validity of KNVvL flight medical certificates as follows. 
 
For all holders of a KNVvL flight medical certificate of which the validity expires on or after March 18, 
2020 up to and including November 18, 2020 the validity period is extended until December 1, 2020. 
The following conditions apply: 

● You are in possession of a KNVvL flight medical certificate valid March 18, 2020 or later. 
● In case of a “limitation” on your medical certificate, other than glasses or contact lenses, you 

must FIRST contact the KNVvL Medical Commission. 
● You must carry a copy of this Exemption with your KNVvL medical certificate. 

The Medical Commission can be contacted at medicalboard@knvvl.nl or by phone: +31.627.091.562 
or +31.621.858.366. 
 
 
De KNVvL Medische Commissie, gemachtigd door het KNVvL Hoofd Bestuur, verleent als volgt een 
vrijstelling voor de geldigheid van de KNVvL vliegmedische certificaten. 
 
Voor alle houders van een KNVvL vliegmedisch certificaat waarvan de geldigheid verloopt met ingang 
van 18 maart 2020 tot en met 18 november 2020, wordt de geldigheidsduur verlengd tot 1 december 
2020. 
De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing: 

● U bent in het bezit van een KNVvL vliegmedisch certificaat dat geldig is op 18 maart 2020 of 
later. 

● Als u een “beperking” heeft op uw vliegmedisch certificaat, anders dan een bril of 
contactlenzen, dan moet u EERST contact opnemen met de KNVvL Medische Commissie. 

● U moet een kopie van deze Vrijstelling bij uw KNVvL vliegmedisch certificaat bij u dragen. 
De medische commissie is te bereiken via medicalboard@knvvl.nl of telefonisch: 06-27091562 of 
06-21858366. 
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